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บทบรรณาธิการ
สารจากประธาน
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ	พบสมาชิก

ข่าวสารน่าสนใจในแวดวงสหกรณ์ฯ
รอบรั้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด
เกร็ดความรู้ใกล้ตัว
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“การกู้เงิน เงินนั้นต้องให้เกิดประโยชน์

มิใช่กู้ส�าหรับไปเล่น ไปท�าอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์

ถ้ากู้เงินแล้วท�าให้มีรายได้ ก็เท่ากับใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้

ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ”

พระราชด�ารัชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตส�าหรับประชาชน ปี ๒๕๔๑
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103/1 ถนนพระคงฤาษี ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 
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บทบรรณาธิการ

นายชุมพล ปันอิ่น
ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

บทบรรณาธิการ 

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ที่เคารพ
ทุกท่านครับ วารสารฉบับน้ีนับเป็นฉบับแรกของคณะกรรมการ
ชุดที่ ๕๒ โดยการนําของท่านประธานกรรมการคนใหม่คือ ท่าน
ผอ.สุรพลโพธาเจริญ พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่อีก ๗ ท่าน ซึ่ง
ผ่านการเลือกต้ังโดยได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิก 
ผลจาการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้เข้ามาบริหาร
เป็นตัวแทนสมาชิกทุกคนร่วมกับคณะกรรมการชุดเดิมอีก ๗ 
ท่าน จะได้ช่วยกันบริหาร พัฒนานําพาองค์กรของเราให้ก้าวไกล
และมั่นคงท้ังนี้ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็น
สําคัญอย่างทั่วถึง โดยยึดหลักที่ว่า “สานงานเก่า ก่องานใหม่” 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ คือการที่คณะบุคคลร่วมกันดําเนิน
กิจการเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นสถาบันการเงินท่ีส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิก 
รู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์และ 
การให้กู้ยืมฯ คณะกรรมการชุดที่ ๕๒ มีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความจริงใจ โปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาลและยึดระเบียบปฏิบัติเป็นสําคัญ สะท้อนความเห็นตลอดจนคําช้ีแนะของสมาชิกเพ่ือนํามา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขที่เห็นเป็นรูปธรรม โดยการให้มีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ มีคณะทํางานแต่ละฝ่าย 
ประสานเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดรัดกับงานในการอํานวยความสะดวกแก่สมาชิก ก่องานใหม่
มีการปรับปรุง พัฒนาด้านเทคโนโลยีทั้งระบบสารสนเทศให้ทันสมัย ทั้งอาคารสถานท่ี เช่นรั้วสํานักงาน 
สถานที่จอดรถ ตลอดทั้งอาคารสํานักงาน พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธ์ิผลในทุกๆ
ด้าน 
 ที่สุดน้ี ขอให้สมาชิกเราระรึกอยู่เสมอว่า”สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด” เราสมาชิกทุกคนต่าง
เป็นเจ้าของร่วมกัน คณะกรรมการชุดนี้พร้อมและยินดีน้อมรับข้อช้ีแนะ ข้อเสนอ ข้อติ-ชม ทุกอย่างและยินดีที
จะนําไปปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้โดยเฉพาะในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติ ดัง
วิสัยทัศน์ที่ว่า”สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ช้ันนํา บริหารจัดการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล เน้นสวัสดิการ ให้บริการอย่างกัลยาณมิตร” 
 
 

นายชุมพล ปันอ่ิน 
     (ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)  
 
 

 

	 ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด	

ท่ีเคารพทุกท่านครับ	วันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือ

เกินอีกไม่นานคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	52																							

ก็ก�าลังจะครบขวบปีแล้ว	ด้วยความห่วงใยโปรดรักษา

สุขภาพด้วยนะครับเพราะก�าลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว
ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวเราก็ไม่หยุด

พฒันา	ได ้มีการปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงภายใน									
สหกรณ์ฯ	ในหลายๆด้านทั้งอาคารสถานที	่การบริการ																

การจัดสวัสดิการด้านอาชีพให้แก่มวลสมาชิก	ทั้งนี้

โดยยึดหลักที่ว่า	“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด												
ยดึหลกัธรรมาภบิาล	บรกิารอย่างกลัยาณมิตร	พัฒนาชวีติ
ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
	 ท่านสมาชิกฯ	ที่เคารพครับ	ต้องขอขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงส�าหรับสมาชิกที่เอาใจใส่ห่วงใยตนเอง											
ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเงินออม											

หลายๆท่านได้มีเงินออมเพิ่มขึ้น	สมกับค�าพูดที่ว่าสหกรณ์
ออมทรพัย์จรงิๆ	ขอบคุณท่านสมาชกิทีใ่ส่ใจในสวสัดภิาพตนเอง										
พร้อมครอบครัวร่วมสมคัรเป็นสมาชกิ	สฌ.ลพ.	2,สสอค.,สส.ชสอ.
ตามท่ีได้ขยายเวลารบัสมคัรได้มสีมาชกิเพิม่ขึน้ทัง้	3	สมาคม	
แน่นอนครับก่อให้เกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์ฯ	ของเรา
นะครับ	ทั้งเป็นการประกันความเสี่ยงอีกด้วย	ขอขอบคุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษา		คณะท�างานจัดท�าแผนและตั้งงบ
ประมาณรายได้รายจ่ายประจ�าปี	2562	ทีก่รุณาให้ความคดิเห็น	
เสนอแนะในการจัดท�าแผนพัฒนาของคณะกรรมการ				
ที่ได้จัดท�าร่างน�าเสนอ	ท�าให้แผนงาน/โครงการได้ถูก								
กลั่นกรองให้ถูกต้องเหมาะสม
	 ในช่วงไตรมาสน้ีโดยเฉพาะเดือนตุลาคม	พวกเรา							
ทุกคนต่างร่วมร�าลึกถึงวันส�าคัญยิ่ง	ของพสกนิกรชาวไทย					
พร้อมได้ร่วมแสดงออกถึงพระมหากรุณาธคิณุคอืเนือ่งในวนัคล้าย	
วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	13	ตุลาคม	2561	และในขณะเดียวกัน							

วันที่	23	ตุลาคม	เดือนเดียวกันก็ตรงกับวันปิยมหาราช				

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัรชักาลที	่5	ขอให้พระบารมล้ีนเกล้าฯทัง้	2	พระองค์	

บันดาลให้	โชคดีมีชัย	สมหวังดังคิด	การงานก้าวหน้า												
คนเมตตาทั่วไป

	 วารสารฉบับนี้	ขอต้อนรับกรรมการด�าเนินการใหม่							

ทั้ง	8	ท่านล่วงหน้าครับ	จาก	8	หน่วยสรรหา	ได้แก่	หน่วย
เมอืงใต้	อ.ป่าซาง	อ.บ้านโฮ่ง	อ.แม่ทา	อ.ทุง่หวัช้าง	บ�านาญใต้	
มัธยมใต้	และอ.ล้ี	มาร่วมกันสร้างพัฒนาสหกรณ์ฯ	ของเรา
นะครับ	ก่อนจากกระผมขอถือโอกาสอ�านวยอวยพร																	
ก่อนที่จะสิ้นปี	61

	 ขอ  อ�ำนำจพระรัตนไตร เป็นฉัตรแก้ว 
 ให้   คลำดแคล้ว ผองภัย ได้สุขสม 
 มี    ลำภยศ ปรำกฏเกียรติ คนชื่นชม 
 สุข  รื่มรมย์ใหม่ สมใจเทอญ.



สารจากประธาน

 กราบสวัสดี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน 

จ�ากัด ที่เคารพทุกท่าน พบกันอีกครั้งในวารสารฉบับท่ี 4 

วันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินครับ กระผมได้รับความ

ไว้วางใจมาด�ารงต�าแหน่งประธาน กรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครลู�าพนู จ�ากดั ชดุที ่52 เกอืบครบปีแล้วครับ

 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตาม

ข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์ฯ ผ่านทางวารสารซึ่งนอกจาก

กลุ ่มวารสารที่ท่านถืออยู ่ในมือแล้ว สมาชิกยังสามารถ

ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็ปไซต์ของสหกรณ์ฯ “www.

lpntsc.com” และทางแอพพลิเคช่ัน “LPNTSC ONLINE” 

ได้อีกช่องทางหนึ่ง

 ในช่วงเกอืบหนึง่ปีทีผ่่านมา กระผมได้ปฏบิตัหิน้าที่

และความรบัผดิชอบในต�าแหน่งด้วยความทุ่มเท มุง่มัน่ ตัง้ใจ

พฒันาสหกรณ์ฯ อย่างจรงิจงั ในทกุๆด้าน ตามกรอบนโยบาย

การบริหารงานที่วางไว้ร่วมกับคณะกรรมการด�าเนินการ    

ชดุที ่52 คณะกรรมการด�าเนนิการ คณะท�างาน ผูต้รวจสอบ 

กิจการฝ่ายจัดการได้ร่วมกันบริหาร ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า 

ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ท�าหน้าที่ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ 

โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ เพื่อให้สหกรณ์ฯ เรามั่นคงและ 

เป็นที่พึ่งของสมาชิกตลอดไป โดยยึดหลักเกณฑ์สีขาวด้วย

ธรรมภิบาลเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน และได้ผ่านการ

ประเมนิจากสหกรณ์จงัหวดัเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภบิาล 

ด้วยคะแนนสูงถึง 98.70 % อันแสดงถึงการบริหาร 

มเีป้าหมายในการพฒันาสหกรณ์ฯ ให้มคีวามเจรญิ อย่างยัง่ยนื 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ กิจการสหกรณ์ฯ มีความมั่นคง สร้าง

ความเชื่อม่ัน และความศรัทธาให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์

สืบต่อไป

 การบริหารงานเกือบ 1 ปี ที่ผ่านมาเราได้รับผล 

กระทบจากสถาบนัการเงินเกอืบทกุแห่งในช่วงดอกเบีย้ขาข้ึน 

ท�าให้ต้นทนุในการบรหิารงานของเราต้องสงูขึน้ตามไปด้วย 

แต่อย่างไรก็ดี กระผมและคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 

ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

ได้กระท�าในทุกวิธีที่ละลดต้นทุนการบริหารโดยการ

เช่ือมโยงธุรกิจกับสถาบันการเงินท่ีดอกเบี้ยต�่ามาปิด

สถานบนัการเงนิทีด่อกเบีย้สงู รวมถงึส่งเสรมิให้สมาชกิ

มกีารออมเพือ่ให้สหกรณ์ฯ สามารถพงึตนเองได้ในอนาคต 

ดังพระราชด�ารัสพระบิดาแห่งสหกรณ์ พระราชวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

จะออมทรัพย์ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น ก็ย่อมจะต่างกัน 

ตามก�าลังทรัพย์ ก�าลังปัญญาของตน แต่ทุกๆคน        

ต ้องเข ้าใจว ่า ถึงจะออมทรัพย์ได ้ทีละน้อยก็เป ็น

ประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมืองทั้งนั้น”

 ท้ายนี้ในฐานะเรา เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กระผมจงึขอเชญิชวนให้สมาชกิทกุท่าน เหน็ความส�าคญั 

ของการออมเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะยาว ส�าหรับ

สมาชิกเอง สมาชิกครับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน 

จ�ากัด ของเรา เจริญเติบโตและเข้มแข็งอย่างที่เป็นอยู่  

ในปัจจุบันไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนและความ

ร่วมมอือย่างดยีิง่ ของสมาชกิทกุคนตลอดมา ขอบคณุครบั

(นายสุรพล  โพธาเจริญ)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

4 วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
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 สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด          

ทกุท่าน วารสารฉบบันีเ้ป็นฉบบัที ่4 ในปี 2561 ขณะน้ีเหลอื

เวลาอกีไม่ถงึเดอืนทีส่หกรณ์ฯ จะได้มกีารประชุมใหญ่สามญั 

ประจ�าปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เป็นปีที่

สหกรณ์ฯ ก่อตั้งมาได้ 52 ปี ส�าหรับปีบัญชี 2561 นี้ เป็นปี

ที่มีการบริหารงานสหกรณ์ฯ น�าโดยนายสุรพล  โพธาเจริญ 

เป็นประธานกรรมการด�าเนนิการ และคณะกรรมการด�าเนิน

การ 14 คน คณะท�างาน 3 คน ผูต้รวจสอบกจิการ 5 คน และ

เจ้าหน้าที่อีก 23 คน ได้บริหารงานปฏิบัติตามกฎหมาย         

พระราชบัญญตั ิข้อบงัคับ ระเบยีบ และมติ มาโดยตลอด เพ่ือ

ให้สหกรณ์ฯ มคีวามเจรญิก้าวหน้า และให้สมาชิกมกีารอยูด่ี

กินดี การปฏิบัติงาน น�าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติด ้านการควบคุมภายในและการบริหาร                 

ความเสี่ยง ขณะนี้ สหกรณ์ฯได้รับประกาศเป็นสหกรณ์

สขีาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก สหกรณ์ฯ ณ 30 พฤศจิกายน 

2561 มีทุนด�าเนินงาน จ�านวน  9,074,087,011.50  บาท 

มีทนุเรือนหุ้น จ�านวน 3,839,504,350.00 บาท  มีเงิน 

รบัฝาก จ�านวน 2,714,287,136.31บาท  มเีงนิกูย้มืสถาบนั

การเงินอ่ืน จ�านวน 1,726,759,700.00 บาท 

มีทุนส�ารอง  จ�านวน 356,528,557.09 บาท  ทุนสะสม

สวัสดิการ รวม 44,433,290.77 บาท  มีเงินให้กู ้อยู ่ใน

มือสมาชิก 8,932,190,402.33 บาท  มีรายได้ จ�านวน 

5,35,854,072.82 บาท มรีายจ่าย จ�านวน 233,971,498.68 บาท 

มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 301,882,574.22 บาท 

 ในสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 นี้ เป็นปีที่ผู้จัดการทวัน 

เทพวรรณ์ ได้ท�างานสหกรณ์ฯ ถงึเกษยีณอายคุรบ 60 ปี นับ

ต้ังแต่เข้าท�างานมาเริ่มท�างานปี 2519 นับถึง 31 ธันวาคม 

2561 ได้ 42 ปี ตั้งแต่สหกรณ์ฯ ไม่มีส�านักงานปัจจุบัน

มีส�านักงานเป็นของสหกรณ์ฯ เอง ผู ้จัดการขอขอบคุณ

องค์กรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ที่ได้ให้การเลี้ยง

ดูครอบครัวของผู้จัดการมาโดยตลอด ตั้งแต่ไม่มีอะไรจนถึง

ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

ผู้จัดกำรบอกกล่ำว

ผู้จัดกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

ทวัน  เทพวรรณ์
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

วันนี้ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีทุกอย่างมีบ้าน มีรถ 

มีท่ีดิน โดยท�างานแลกกับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทน           

ผู้จัดการท�างานสหกรณ์ฯ มาได้เป็นเวลา 42 ปี มีความ

สุขและสนุกกับการท�างานร่วมกับคณะกรรมการ            

ทุกชุดมาโดยตลอด การที่เราจะท�างานมีความสุขและ

สนุกกับการท�างานไม่ยากและไม่ง่ายการท�างานเกี่ยว

กับเรือ่งเงินเรื่องทองเป็นเรื่องท้าทาย แต่ก็ไม่ยาก              

อยูท่ีก่ารท�างาน เราท�างานไม่ใช่งานท�าเรา งานจะเสรจ็

ตามเป้าหมายได้ ที่ส�าคัญมากๆคือ เราจะต้องมีความ

ซื่อสัตย์ มีวินัยและเสียสละอย่างสม�่าเสมอ และต้องมี

การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในองค์กร ให้ความเป็นธรรม

กับทุกฝ่าย เป็นผู้มีความเมตตากรุณาให้โอกาสและให้

ค�าปรึกษา แนะน�าด ้วยความจริงใจแต ่บุคคล 

ในฝ่ายต่างๆ มาโดยตลอดและที่ส�าคัญยิ่งคือสมาชิก          

สหกรณ์ฯทุกท่าน ทุกครอบครัว มีความสุขและมี

สุขภาพแข็งแรง ร�่ารวย เงินทองตลอดปีและตลอดไป 

สวัสดีเจ้า

5วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
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สถานภาพทางการเงิน 

ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ

เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ

เงินให้กู้แก่สมาชิกฉุกเฉิน

เงินให้กู้แก่สมาชิกกู้พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์

ทุนเรือนหุ้น

ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ

เงินทุนสวัสดิการ ส.พ.ส

เงินส�ารอง

สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

เงินกู้สหกรณ์ต่างๆ

สินทรัพย์รวม

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ก�าไรสุทธิ

                   5,860

                   1,261     

8,518,358,968.20         

325,299,652.38 

          88,531,781.75      

2,714,287,136.31      

3,839,504,350.00 

          44,433,290.77 

          24,671,645.18         

356,528,557.09 

          40,000,000.00      

1,726,759,700.00      

9,074,087,011.50         

535,854,072.82         

233,971,498.60         

301,882,574.22 

จ�านวนประเภท
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คณะอนุกรรมกำร
ฝ่ำยปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ 

สรุปการท�างานของคณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับ  

  ในรอบปี  2561 นี้  คณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับ  ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ระเบียบที่ถือใช้ในปัจจุบัน  รวม 9 ครั้งดังนี้

ครั้งที่  1  วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

 1.  พิจารณาการจัดท�าโครงการแผนงาน  ประจ�าปี  2561

 2.  พิจารณามติคณะกรรมการด�าเนินการที่ถือใช้  ประจ�าปี  2561

 3.  แก้ไขเพิ่มระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิก

 4.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2559 

 5.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ  ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559   

 6.  พิจารณาระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพัสดุ  พ.ศ. 2559

ครั้งที่  2  วันอังคารที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

 1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560

 2.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย คณะท�างานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด  พ.ศ. 2559

 3.  พิจารณาระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย การพัสดุ  พ.ศ. 2559

 4.  พจิารณาระเบยีบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย วิธีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560

 5.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2559 (สวัสดิการส�าหรับ

สมาชิกขณะยังมีชีวิตอยู่)

 6.  พจิารณาระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วย การรบัจดทะเบยีนข้อบงัคบัเกีย่วกบัสมาชิกสมทบ ของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2561

 7.  พิจารณาเรื่องค�าแนะน�านายทะเบียนสหกรณ์  เรื่องการก�าหนดเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้

ครั้งที่  3  วันอังคารที่  10  เมษายน   พ.ศ. 2561

 1. พิจารณาระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2559

 2.  พิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  เงินยืมทดลองจ่าย พ.ศ. 2561

 3.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561

 4.  พจิารณาระเบยีบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  วธิกีารสรรหาคณะกรรมการด�าเนนิการ และผูต้รวจสอบกจิการ พ.ศ. 2560

 5.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย  การท�างานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  พ.ศ. 2559

 6.  พิจารณาระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

 7.  เรื่องพระราชบัญญัติสหกรณ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย

 8.  เรื่องผู้จัดการสหกรณ์เกษียณอายุ 60 ปี

ครั้งที่  4  วันอังคารที่   8   พฤษภาคม   พ.ศ. 2561

 1.  พิจารณาระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

 2.  พิจารณาเรื่องการก�าหนดระเบียบสหกรณ์  ว่าด้วย  ผู้จัดการและรองผู้จัดการ

 3.  พิจารณาเรื่องการก�าหนดระเบียบว่าด้วย  การประเมินผู้จัดการ และรองผู้จัดการ พ.ศ. 2561
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นายสุพจน์ แสนหาญ

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ

ครั้งที่  5   วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2561

 1. พิจารณาระเบียบว่าด้วย  เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2561

 2. พิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วย การท�างานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

 3. พิจารณาเรื่องการก�าหนดระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย ผู้จัดการและรองผู้จัดการ พ.ศ. 2561

 4. พิจารณาเรื่องการก�าหนดระเบียบว่าด้วย การประเมินผู้จัดการและรองผู้จัดการ พ.ศ. 2561

 5. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย การพัสดุ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2561

 6. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2561

 7. พจิารณาแก้ไขเพิม่ระเบยีบว่าด้วย  วธิกีารสรรหาคณะกรรมการด�าเนนิการและผูต้รวจสอบกจิการ ฉบบัที ่ 2  

พ.ศ.  2561 

ครั้งที่  6  วันพุธที่  11  กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

 1. พิจารณาเรื่องการก�าหนดระเบียบว่าด้วย การประเมินผู้จัดการและรองผู้จัดการ  พ.ศ. 2561

 2. พิจารณาเรื่องร่างประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

 3. พิจารณาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ์  

พ.ศ. 2561

ครั้งที่  7  วันพฤหัสบดีที่   9  สิงหาคม   พ.ศ. 2561

 1.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ  ประจ�าปี  2561

 2.  พิจารณาทบทวนการก�าหนดระเบียบว่าด้วย  การประเมินผู้จัดการและรองผู้จัดการ พ.ศ. 2561

 3.  พิจารณาร่างประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ

 4.  พจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิ ระเบยีบว่าด้วย วธิกีารสรรหาคณะกรรมการด�าเนนิการ และผูต้รวจสอบกจิการ พ.ศ. 2560

 5.  พิจารณาแก้ไขเพิม่เติมระเบยีบว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชกิและดอกเบีย้เงนิกู้ ของ โรงเรยีนเอกชน , อปท. 

และพนักงานราชการ

 6.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2561

ครั้งที่  8  วันอังคารที่  11  กันยายน   พ.ศ. 2561

 1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561

 2. พจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบว่าด้วย วธิกีารสรรหาคณะกรรมการด�าเนนิการและผูต้รวจสอบกจิการ พ.ศ. 2560

 3. พิจารณาเรื่องเตรียมข้อมูลน�าเสนอผู้บริหารหน่วยงานเอกชนและอปท.

 4. พิจารณาสรุปโครงการแผนงาน  ประจ�าปี  2561

 5. พิจารณาจัดท�าแผนงานโครงการ  ประจ�าปี  2562

 6. พิจารณาปฏิทินเตรียมการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ�าปี  2561
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้ 

 สวสัดคีรบัสมาชกิสหกรณ์ฯ ทกุๆท่าน พบกนัอกีแล้วกบัฝ่ายเงนิกู ้เผลอแป๊บเดยีว ก็จะสิน้ปีบญัชี สหกรณ์ฯ 

จะได้เฮฮาปาร์ตีแ้ล้วกบัปันผลเฉล่ียคืนปีน้ี ตอนนีปิ้ดงบตามปีบญัชขีองสหกรณ์ฯ แล้ว 30 พฤศจกิายน ปันผลเฉล่ียคนื 

ก็คาดว่าคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาครับ

 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาได้ไปร่วมงานวันออมแห่งชาต ิ31 ตลุาคมทีช่มุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย

กับท่านประธานสุรพล  โพธาเจริญ บังเอิญได้รับแจกวารสารของชุมนุมฯ มีบทความคลินิกกฎหมาย เขียนโดย          

นายณฐกร แก้วด ีนกักฎหมายของชมุนมุฯ เขยีนเอาไว้น่าศกึษา น่าจะให้สมาชกิได้อ่านในเร่ือง การขายทอดตลาด

อสังหาริมทรัพย์ โดยปลอดจ�านอง กันโดยการจ�านองชีวิตไป โดยขอตัดมาบางส่วนดังนี้    

 “ปัญหาทีท่�าให้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ต้องปวดหวัในการตดัสินใจในกรณทีีส่มาชกิมากูเ้งินจาก

สหกรณ์แล้วน�าอสงัหารมิทรพัย์มาจ�านองเป็นหลกัประกนัการกูย้มื ต่อมาถกูเจ้าหนีภ้ายนอกฟ้องคดีและเจ้าหนี้ได้

ขอให้เจ้าพนกังานบงัคับคดียดึอสงัหาริมทรพัย์ทีจ่�านองไว้กบัสหกรณ์ออกขายทอดตลาด โดยเจ้าพนักงานบงัคบัคดี 

(จพค.) มีหนังสือถึงสหกรณ์ให้ส่งโฉนดที่ดินไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้แถลงด้วยว่าจะให้ขายทอดตลาด

โดยการปลอดจ�านอง หรือโดยการจ�านองติดไป

 ความแตกต่างของการขายทอดตลาดโดยปลอดการจ�านองกับโดยการจ�านองตดิไป ทีอ่าจมีผลต่อการตัดสนิ

ใจของคณะกรรมการด�าเนนิการว่าจะให้เจ้าพนกังานบังคบัคด ี(จพค.) ขายทอดตลาดโดยวธิใีดถงึจะเป็นประโยชน์

ต่อสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้และสมาชิกสหกรณ์ในฐานะลูกหนี้              

กรณีแถลงการณ์ขายทอดตลาดโดยการปลอดจ�านอง
 • สหกรณ์ต้องส่งหนังสือพร้อมโฉนดที่ดินไปยัง จพค. รวมทั้งแจ้งยอดหนี้ที่ค้างช�าระ ณ ปัจจุบันด้วย

 • ยื่นค�าร้องต่อศาลท่ีออกหมายบังคับคดีเพื่อขอรับช�าระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จ�านอง โดย

ศาลจะนดัไต่สวนค�าร้อง และมคี�าสัง่ให้ จพค. จ่ายเงนิทีไ่ด้จากการขายทอดตลาดให้แก่สหกรณ์ก่อนเจ้าหนีร้ายอืน่ 

ซ่ึงสหกรณ์ต้องเสยีค่าธรรมเนยีมศาล 1% จากยอดเงนิทีข่อรบัช�าระหนี ้แต่ศาลจะสัง่ให้จ�าเลยช�าระแทนภายหลงั

 • กรณขีายทอดตลาดได้เงนิน้อยกว่ายอดหนีท้ีค้่างช�าระหนีแ้ก่สหกรณ์ เงนิส่วนทีข่าดสหกรณ์ต้องเรยีกเกบ็ 

หรือฟ้องร้องบังคับคดีเอากับสมาชิกผู้กู้จนครบถ้วนต่อไป

 • การขายทอดตลาดวิธีนี้จะได้ราคามากกว่าการขายแบบจ�านองติดไป และเป็นการลดหนี้ของสมาชิก 

เพราะสหกรณ์ได้รับช�าระหนี้ส่วนหนึ่งจาก จพค. แล้วขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยการปลอดจ�านองของ 

เจ้าพนักงานบังคับคดี

 • ในการขายทอดครัง้ที ่1 ให้ก�าหนดราคาเริม่ต้นตามหลกัเกณฑ์ฯ โดยปัดตัวเลขทีเ่ป็นเศษขึน้เป็นเรอืนหมืน่

 • ในการขายทอดครั้งที่ 2 หากการขายครั้งที่ 1 งดการขาย เนื่องจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ให้ก�าหนดราคา               

เริ่มต้นเป็นจ�านวนร้อยละ 90 ของราคาประเมินตามข้อ 1 โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น

 • ในการขายทอดคร้ังท่ี 3 หากการขายครั้งที่ 2 งดการขายเนื่องจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ให้ก�าหนดราคา            

เริ่มต้นเป็นจ�านวนร้อยละ 80 ของราคาประเมินตามข้อ 1 โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น
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นายสถาพร สุภายอง

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้

 • ในการขายทอดครัง้ที ่4 เป็นต้นไป หากการขายครัง้ที ่3 งดการขาย เนือ่งจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ให้ก�าหนด

ราคาเริ่มต้นเป็นจ�านวนร้อยละ 70 ของราคาประเมินตามข้อ 1 โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น  

กรณีการขายทอดตลาดโดยการจ�านองติดไป
 • สหกรณ์ต้องส่งหนังสือพร้อมโฉนดที่ดินไปยัง จพค. รวมทั้งแจ้งยอดหนี้ที่ค้างช�าระ ณ ปัจจุบันด้วย

 • การขายทอดตลาดวิธีนี้จะได้ราคาต�่า เนื่องจากการจ�านองติดไปกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ซื้อทรัพย์จาก

การขายทอดตลาดต้องไถ่ถอนจ�านองภายหลัง หรืออาจถูกสหกรณ์บังคับจ�านอง หากสมาชิกผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัด

 • เงนิทีไ่ด้จากการขายทอดตลาด จพค. จะจ่ายให้แก่เจ้าหนีท้ีย่ืน่ขอบังคับคด ีส่วนสหกรณ์นัน้กอ็ยูใ่นฐานะ

ผู้รับจ�านองต่อไปโดยไม่มีสิทธิรับเงินจากการขายทอดตลาด

 • หากสมาชกิผูกู้ต้กเป็นผูผิ้ดนดั สหกรณ์ต้องบอกกล่าวบงัคบัจ�านองแก่สมาชกิผูกู้ไ้ม่น้อยกว่า 60 วัน นบัแต่

วนัผดินดัและบอกกล่าวผูซ้ือ้ทรพัย์จากการขายทอดตลาดในฐานะผูจ้�านองภายใน 15 วนั นบัแต่บอกกล่าวบงัคับ

จ�านองสมาชิกผู้กู้

 • เมื่อครบก�าหนด สหกรณ์ต้องฟ้องสมาชิกผู้กู้พร้อมทั้งฟ้องบังคับจ�านอง โดยเสียค่าธรรมเนียมศาล 2% 

จากมูลหนี้ที่ฟ้อง

 • หากน�าอสงัหาริมทรัพย์ออกขายทอดตลาดแล้วไม่พอช�าระหนีส้หกรณ์ มสีทิธขิอให้ จพค. ยดึ หรอือายดั

ทรัพย์สินอื่นของสมาชิกผู้กู้ออกขายทอดตลาด น�าเงินมาช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วนต่อไป

 • หากการขายทอดตลาดได้เงินมากกว่าหนี้ที่ค้างช�าระสหกรณ์ ก็ได้รับช�าระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาจาก 

จพค. การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยการจ�านองติดไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี (จพค.)

 • ให้ก�าหนดราคาเร่ิมต้นโดยค�านวณร้อยละตามหลักเกณฑ์ฯ โดยยังไม่ต้องปัดเศษขึ้นเป็นเรือนหม่ืน หัก

ด้วยยอดหนี้จ�านองที่เป็นปัจจุบันตามที่ผู้รับจ�านองแจ้งมา คงเหลือเท่าใดให้ปัดเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น

 • หากยอดหนี้จ�านองเกินกว่าราคาที่ได้ค�านวณตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ก�าหนดราคาเริ่มต้นตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ให้ค�านึงถึงค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีด้วย                     

 การตัดสินใจให้ จพค. ขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มาจ�านองเป็นประกันเงินกู้ของสหกรณ์ข้ึนอยู่กับ

ปัจจยัของแต่ละแห่งทีค่ณะกรรมการด�าเนินการต้องพจิารณาข้อมูลให้ดก่ีอนแถลงต่อ จพค. และทีส่�าคญั สหกรณ์

ต้องพิจารณาด้วยว่าวิธีใดสหกรณ์จะได้รับช�าระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา”

 อ้างอิงข้อมูลจาก : คลินิกกฎหมาย โดย นายณฐกร แก้วดี        

 วารสารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 

 สดุท้ายนีข้องฝากถึงในส่วนของการบรหิารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครลู�าพนู จ�ากดั ด้านสนิเช่ือเงนิกูย้มื ทาง

คณะกรรมการด�าเนนิการจะต้องพิจารณาเงนิกูด้้วยความรอบครบ ให้เป็นไปตามระเบยีบข้อบังคบัของสหกรณ์ ฯ

เพื่อความถูกต้องและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกและสหกรณ์ฯ 
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ฉบับที่ 4 ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2561



คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพัฒนำและขยำยกิจกำรสหกรณ์ฯ

นายอารี วงศ์พนัสสัก

     ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์

 สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ทุกๆท่าน  วารสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน 

จ�ากัด  ฉบับท่ี  4  ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2561  ฉบับนี้   คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ ขอน�าเสนอ

ผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด  ในไตรมาสที่ 4  มีกิจกรรม          

ทีค่ณะอนกุรรมการฝ่ายพฒันาและขยายกจิการสหกรณ์ได้ด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�า

ปี 2561ของสหกรณ์ฯ ได้แก่

1.  การสรรหาผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด 

  ในเดือนธันวาคม 2561  นี้  ต�าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ว่างลงเน่ืองจากผู้จัดการคนเก่า คือ 

นางทวัน  เทพวรรณ์ ได้พ้นจากต�าแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 15 (3) และสหกรณ์ฯได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 10  ตุลาคม 

2561 มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกจ�านวน  3  ราย ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั้ง  3  ราย จึงให้ชะลอการรับสมัครไปก่อน

2.  การสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด  ประจ�าปี 2562

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ได้ประกาศให้มีการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ  จ�านวน 8 คน แทนจ�านวน        

คณะกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง  มกีารประกาศรบัสมัครต้ังแต่วนัท่ี 4 – 17 ตุลาคม 2561 โดยมีจ�านวนหน่วยสรรหาทัง้ส้ิน  8  หน่วย

สรรหา คือ

 2.1  หน่วยสรรหาอ�าเภอเมืองใต้ มีผู้สมัครจ�านวน    2    คน

 2.2  หน่วยสรรหาอ�าเภอป่าซาง มีผู้สมัครจ�านวน    2    คน

 2.3  หน่วยสรรหาอ�าเภอบ้านโฮ่ง มีผู้สมัครจ�านวน    6    คน

 2.4  หน่วยสรรหาอ�าเภอแม่ทา มีผู้สมัครจ�านวน    2    คนขาดคุณสมบัติ  1  คน

 2.5  หน่วยสรรหาอ�าเภอทุ่งหัวช้าง มีผู้สมัครจ�านวน    2    คน

 2.6  หน่วยสรรหาบ�านาญใต้ มีผู้สมัครจ�านวน    2    คน

 2.7  หน่วยสรรหามัธยมใต้  มีผู้สมัครจ�านวน    2    คน

 2.8  หน่วยสรรหาอ�าเภอลี้  มีสมัครจ�านวน      2    คน

 ทั้งนี้ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 16  พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา  08.00 – 14.00 น.

3.  โครงการจัดท�าร่างแผนงานโครงการและจัดตั้งงบประมาณรายได้ - รายจ่าย  ประจ�าปี 2562  

 คณะกรรมการได้มีการประชุมและสรุปแผนงานโครงการเพื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินการและน�าไปใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาแก้ไขต่อไปเมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2561 โดยในแผนงานโครงการประจ�าปี 2561  มีโครงการท้ังหมด29 โครงการ  ด�าเนิน

การเสร็จสิ้นไปแล้ว 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.97   อยู่ระหว่างด�าเนินการ 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20.69  ไม่ได้ด�าเนิน

การ  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 10.34 ที่ประชุมได้มีการเสนอขออนุมัติร่างแผนงานโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการ               

ก่อนจะน�าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 โดยผู้แทนสมาชิกให้การรับรองต่อไป 

 ก่อนจากกันในคร้ังนี้  คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด                

ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯทุกๆท่านที่ได้ให้การสนับสนุนคณะกรรมการด�าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส�านักงานสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ด้วยดีเสมอมา  ขอให้ทุกท่านจงประสบกับความสุข ความเจริญตลอดไป  
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 

ประกอบด้วย
 1.นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น   ประธานกรรมการ 4.นายนิคม พรหมอนันต์  กรรมการ
 2.นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร กรรมการ  5.นายจ�านง อุประโจง  กรรมการและเลขานุการ
 3.นายธวัชชัย ชัยปัญญา   กรรมการ
 สวสัดคีรบัสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครูล�าพูน จ�ากดั ทกุท่าน ไตรมาสสุดท้ายในการบริหารงานสหกรณ์ ปี 2561 คณะ
อนุกรรมการฝ่ายสวสัดกิารได้ปฏบัิตงิานทัง้ปวงเกีย่วกบัด้านสวสัดกิารต่างๆ ผลการด�าเนนิการตามแผนงานโครงการและกิจกรรม 
ดังนี้
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของสหกรณ์ฯ ได้แก่
 โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ได้ด�าเนินการร่วมกับโรงพยาบาล
ศุภมิตรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตาของสมาชิกเป็นการรักษาโรคต้อกระจก ต้ังแต่เดือนมกราคม-
กันยายน 2561 มีผู้เข้ารับการรักษา จ�านวน 232 คน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 การให้การบริการของแพทย์ พยาบาล 
ตลอดเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลศุภมิตรได้ดูแลและให้บริการอย่างดีเยี่ยม สมควรเป็นโครงการท่ีสหกรณ์ฯ จัดต่อเนื่องต่อไป และ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้สนใจให้เข้าถึงโครงการนี้ให้มากที่สุด
 โครงการที่ใช้งบประมาณของสหกรณ์ฯ ได้แก่
  1 โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 6 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด             
397 คน ใช้งบประมาณ 293,217 บาท สมาชิกมีความต้องการให้ด�าเนินการต่อเนื่องปีต่อไป ซ่ึงเป็นโครงการที่เพ่ิมความมั่นคง
ทางการเงิน และเพิ่มคุณภาพที่ดีให้แก่สมาชิก
        2 โครงการสนับสนุนและเชื่อมสัมพันธ์ช่วยเหลือและการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม   
ได้ด�าเนินการแล้ว ได้แก่ กิจกรรมประเพณีรดน�้าด�าหัว,การท�าบุญส�านักงาน,การทอดผ้าป่า,การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร
สมาชิก,การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา,สวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตร, เงินกองทุนสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกการจัดงาน
เกษียณอายุราชการ
        3 โครงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
   3.1 สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้แก่สมาชิก ตามระเบียบ
   - สวัสดิการสังคม                สูงสุด 110,000.- บาท
      - สวัสดิการชีวิตหมู่              สูงสุด 160,000.- บาท 
    - สวัสดิการถึงแก่กรรม          สูงสุด 130,000.- บาท 
    - สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก    สูงสุด 200,000.- บาท 
        - สวัสดิการ ส.พ.ส.               สูงสุด 100,000.- บาท 
   3.2 สวัสดิการที่สมาชิกสมัครเป็นสมาชิกด้วยตนเอง
     - สวัสดิการ สฌ.ลพ.
   - สวัสดิการ สฌ.ลพ. 2
   - สวัสดิการ สสอค.
   - สวัสดิการ สส.ชสอ.
 ท้ายนีข้อขอบคณุ มวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครลู�าพนู จ�ากดั ทกุท่าน ทีไ่ด้ให้โอกาสคณะอนกุรรมการฝ่ายสวสัดกิาร 
ได้ท�างานพัฒนาด้านสวัสดิการ ของสหกรณ์ฯ ขอให้สมาชิกได้อยู่ดี กินดี มีเงินใช้ และเก็บออม ยิ่งๆขึ้นตลอดไป

นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
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นายอภิชัย ใจสุยะ

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ พบสมำชิก

 สวัสดีสมาชิก สอ.ลพ. ทุกท่านครับคณะผู้ตรวจสอบกิจการฯได้ปฏิบัติหน้าที่มาถึง

เดือน พฤศจิกายน 2561 แล้ว โดยท�าการตรวจฯ และได้เสนอแนะรายงานผลการตรวจ

ให้กับประธานคณะกรรมการเป็นประจ�าทกุเดอืนดงันัน้ จงึขอเรยีนให้ทกุท่านได้ทราบว่า

ถ้าสมาชกิฯ มคีวามต้องการทราบหรอืรูเ้รือ่งใดกส็อบถามจากคณะกรรมการประจ�าหน่วย

ของท่านหรือจากทมีผูต้รวจสอบกจิการ ได้ทกุเม่ือ พวกเรายนิดทีีจ่ะท�าให้สหกรณ์ฯ ของ

พวกเราได้เป็นทีพึ่งพงิ ช่วยเหลอืดแูลซึง่กันและกนั ตามเป้าประสงค์ของสหกรณ์ทีส่มาชิก

ร่วมเป็นเจ้าของ และในขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด  ของเราได้ปิดบัญชี

สหกรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาแล้ว ทีมผู้ตรวจกิจการ ขอให ้               

ทกุท่านได้รบัเงนิปันผล เฉลีย่คนื พร้อมกับมคีวามสขุกบัการทีจ่ะได้รับเงนิปันผล/เฉลีย่คนื 

ในเดือน ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นเดือนส่งท้ายปี พ.ศ. นี้ 

สวัสดีครับ
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ข่าวสารในแวดวงสหกรณ์ ข่าวสารน่าสนใจในแวดวงสหกรณ์ฯ
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ฉบับที่ 4 ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2561

รอบรั้วสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

โดย..“ นิ๊งหน่อง ”  
 วารสารสหกรณ์ฯฉบบันีเ้ป็นฉบบัสดุท้ายของปี 2561 ซึง่ใกล้ถงึช่วงเวลาแห่งการรอคอยของสมาชกิ
สหกรณ์ฯทุกท่าน ที่จะได้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนอันเป็นเงินความหวังของทุกคน *** คณะกรรมการ                
ด�าเนนิการทกุท่าน กเ็ร่งท�างานเพือ่ให้เกดิผลประโยชน์ต่างๆทีม่วลสมาชกิจะได้รบัโดยเฉพาะคณะกรรมการ
และผูจ้ดัการคนสวยกไ็ด้แสดงบทบาทการท�างานตามหน้าทีท่ีไ่ด้มอบหมายจากประธาน *** ส�าหรับท่านประธาน  
สุรพล  โพธาเจริญ ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  ครูล�าพูน จ�ากัด ท่านได้เอาใจใส่ความ
เดือดร้อนของสมาชิกให้อยู่ดีกินดี โดยยึดหลักการของสหกรณ์  บนความถูกต้องและถูกระเบียบเป็นส�าคัญ 
*** ส่วนกรรมการคนอื่นที่แสดงพลังความรู้ความสามารถพัฒนาสหกรณ์ฯเราให้ได้เป็นสหกรณ์ดีเด่น               
โดยเฉพาะท่านรอง..รอง...ทั้งหลาย *** 
 แต่น่าเสียดายที่คณะกรรมการด�าเนินการหลายคนที่จะต้องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด 
ไปเนือ่งจากครบวาระต้องออกไปตามข้อบงัคบั ข้อที ่8 (2 )  *** เริม่ต้นทีท่่าน  ศกัดิส์รุย์ี  ศรคี�า  รองประธาน
ฝ่ายบรหิารกรรมการจากหน่วยอ�าเภอทุง่หวัช้าง  ถงึแม้จะอยูไ่กลไปหน่อยแต่กท็ุม่เทแรงกาย เสยีสละเวลา
มาช่วยกันท�างานทุกครั้ง ***  ต่อมาท่าน ปกรณ์ชัย   มะโนสมุทร รองประธาน  ฝ่ายการเงิน กรรมการจาก
หน่วยอ�าเภอป่าซางที่ต้องเดินทางร่วมกับฝ่ายเงินกู้ และผู้จัดการ ดูแลสมาชิกที่เดือดร้อนตลอดเวลา                              
***  ถัดไปท่าน  ธวัชชยั   ชยัปัญญา  รองประธานฝ่ายพฒันา กรรมการจากหน่วยอ�าเภอเมอืงใต้ ได้ทุม่เทแรงกาย
แรงใจ  ให้ค�าแนะน�า  ประสานงานกับสหกรณ์จังหวัด    จนสหกรณ์ของเราได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น*** 
อีกท่านหนึ่งท่านเสมือนเป็นแม่บ้านของสหกรณ์ฯ คือท่าน นิคม  พรหมอนันต์ กรรมการจากหน่วยอ�าเภอ
บ้านโฮ่ง ดูแลเอาใจใส่ ประสานงานกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ คณะท�างาน   
หรอืเจ้าหน้าที ่*** ส่วนผูจั้ดการคนสวยของเราท่าน ทวนั เทพวรรณ์  ท่านได้อุทิศเวลาให้กับสหกรณ์ฯอย่าง
เตม็ที ่  เตม็ความสามารถ เตม็เวลา บางครัง้จะเหน็ผูจ้ดัการคนสวยกลบับา้นมดืๆค�่าๆ เสยีดายท่านตอ้งพน้
จากต�าแหน่งผู้จัดการเสียก่อน ***  
 *** ส่วนทีมงานกรรมการที่ต้องออกไปตามวาระ เร่ิมตั้งแต่เจ้าของวลีเด็ด “ เหลือแห๋มเจ็ดเดือนบ่า
ดาย ” ท่าน ทวีศักดิ์  จอมอิ่น ประธานอนุฯฝ่ายสวัสดิการ  กรรมการจากหน่วยบ�านาญใต้  ท่านเป็นเสมือน
พ่อ เสมือนพี่ที่ดูแลน้องๆมีอะไรท่านชี้แนะ ให้ค�าส่ังสอนตลอดเวลา  ประสบการณ์ของท่านช่วยท�าให้          
สหกรณ์ฯได้พัฒนา และด�าเนนิงาน ไปด้วยดี *** อีกท่านหนึ่ง คือท่าน สุพจน์  แสนหาญ  ประธานอนฯุฝ่าย
ระเบียบฯ กรรมการจากหน่วยมัธยมใต้ ท่ีได้แบกรับหน้าท่ีในการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  แต่ก็ได้
แสดงความสามารถปรับปรุง แก้ไขระเบียบและข้อบังคับ ให้ลุล่วงไปด้วยดี *** อีกท่านหนึ่ง  ท่าน จ�านง              
อปุระโจง กรรมการจากหน่วยอ�าเภอลี ้ ต้องหมดวาระออกจากต�าแหน่งไปเนือ่งจากขาดคณุสมบตัติามข้อบังคบั 
ข้อที่ 8 (4) เพราะเกษียณอายุราชการไปเป็นข้าราชการบ�านาญก่อน  ผู้มากด้วยประสบการณ์เป็นทุกอย่าง     
ที่เขาให้เป็น รับได้หมดยกเว้นหนี้สินใช่ไหมครับท่าน ***
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 *** ส่วนกรรมการที่ยังอยู่ในวาระอีก 1 ปี เริ่มต้นที่ ท่าน สถาพร  สุภายอง  ประธานอนุฯฝ่ายเงินกู ้ 
กรรมการจากหน่วยบ�านาญกลาง ออกเดินสายดูแลความเดือดร้อนของสมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินตลอดเวลา         
จนแทบไม่มีเวลาดแูล คนทางบ้านเลย ระวงัจะได้อยูค่นเดยีวนะท่านประธานเงนิกู้ 5555 *** ถดัมา ท่าน พสิตูร  
สุวรรณโรจน์  กรรมการจากหน่วยเอกชน  ขยันยกมือถามทุกวาระการประชุมสมกับต�าแหน่งกรรมการ  
อนฯุฝ่ายระเบียบและอนฯุฝ่ายเงนิกู ้  อนาคตต�าแหน่งประธานฝ่ายระเบยีบแน่ๆ ฮฮิฮิฮิ ิ*** ถดัมากรรมการ
ผูม้หีน้าทีร้่อยอนัพนัอย่าง ท่าน ชมุพล  ปันอิน่  กรรมการจากหน่วยอาชีวศกึษา + เทศบาล + กศน. น๊ิงหน่อง
ว่า ลดบทบาทที่ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างอื่นบ้างนะท่าน  ระวังจะท�าหน้าท่ีสับสนกันขอรับ *** มาดู ท่าน 
อภิสิทธิ์  เหล็งไทย  กรรมการจากหน่วยอ�าเภอเมืองเหนือ ผู้ที่ได้ชื่อเป็นกรรมการ ที่หุ่นเพรียวลมมากที่สุด
และมีอารมณ์ขันเป็นประจ�า มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด คือเสียงหัวเราะ ครับผม ฮ่าฮ่าฮ่า ***                        
 *** ส่วนท่าน  นรนิทร์   สทิธเิดช  กรรมการจากหน่วยบ�านาญเหนือ เจ้าของเสียงดงั  ฟังชดั  เวลาพดู
ไม่ต้องใช้ไมค์กไ็ด้ *** กรรมการท่านสดุท้าย เจ้าของฉายา “ เสือยิม้ ” เพราะเวลาเจอหน้าจะยิม้ตลอดเวลา  
ท่าน ว่าทีร่.ต.อดลุย์  กนัทะวงค์  กรรมการจากหน่วยมธัยมเหนอื  เจ้าของตากล้องทีถ่่ายรปูแล้วไม่เคยให้ใคร
ดูเลย คงจะรักสันโดษเก็บเอาไว้ดูคนเดียว**
 ทางคณะผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์  ทีมงานดาวล้อมเดอืน น�าโดย ท่าน  สุทัศน์  บตุรนุชติ  ประธาน            
คณะผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ จากอ�าเภอบ้านโฮ่ง  ผูท้ีมี่ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการด�าเนิน
การตลอดมา นิง๊หน่องขอคารวะด้วยใจครับ *** ท่าน สุเทพ  เทพพู่ทอง  จากอ�าเภอล้ีท่ีมาด้วยใจรกัสหกรณ์ฯ 
ให้ค�าแนะน�าที่ดี  ต่อสหกรณ์ฯเสมอมา  *** ส่วนท่าน ว่าท่ี พ.ต.โสภณ  ติ๊บใหม่  ผู้มากด้วยประสบการณ์ 
มาท�างานด้วยใจ  ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสหกรณ์ฯเราครับ*** ทางด้านท่าน อภิชัย  ใจสุยะ จากอ�าเภอ
ทุง่หวัช้าง คล่องทกุเรือ่ง งานสหกรณ์ไม่เป็นรองใคร ***  ท้ายสดุเลขานกุารคณะผูต้รวจสอบกิจการ สาวสวย
หนึง่เดียว ท่าน  ภสัพร  จนัทร์ผง  จาก สพป.ล�าพูน  เขต 1  ผู้มากด้วยประสบการณ์ในการตรวจสอบการเงนิ 
ท�าหน้าที่เลขานุการได้ดีโดยไม่มีที่ติเลยครับ  ข้าน้อยนับถือ  นับถือ
 ***ส่วนนิ๊งหน่อง  กรรมการจากหน่วยอ�าเภอแม่ทา ซึ่งก็ครบวาระ 2 ปี ที่ต้องจากไปตามข้อบังคับ     
ที ่8 (2) ได้ท�าหน้าทีใ่นสกปูนี ้ มีเจตนากระเซ้า เหย้าแหย่กนัเล่นในหน่วยงาน มไิด้มีเจตนาลบหลู ่ดหูมิน่ใครๆ    
หากมสีิง่หนึง่สิง่ใดกระทบกระทัง่ท่านผูใ้ดกด็ ีหรอืสิง่ใดทีท่�าไปแล้วมผีลกระทบในทางลบ นิง๊หน่องขอรบัไว้
เพียงผู้เดียวครับ 
 ***คณะกรรมการด�าเนินการ ผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ คณะท�างาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่             
ในส�านักงานสหกรณ์ฯทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันท�างานให้สหกรณ์ฯได้พัฒนาบรรลุสู่จุดมุ่งหมาย และ     
สหกรณ์ฯขอแสดงความยนิดกีบัน้อง วรณชิานันทน์   สุริยจกัร์ (น้องแพด) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงนิและเงนิฝาก 
ที่ได้รับการประเมินความสามารถเหมาะสมกับต�าแหน่ง และผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เข้าสู่ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯต่อไป
 สุดท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขกับการท�างานในหน้าที่ และงานส่วนตัวครับผม  
  “ หากเราต้องจากกนั จะเป็นด้วยเหตใุด เกบ็ความคดิทีค่ล้ายกนั เก็บความสมัพนัธ์ทีม่ต่ีอกนันัน้ไว้...
ขอเพียงส่งเสียงมา  จะ ไปหา จะไปในทันใด ”



“เกร็ดความรู้ใกล้ตัว”

หากเทคนิคมากมายท่ีคุณน�ามาใช้ไม่สามารถลดความตึงเครียดก่อนนอนลงได้ลองน�าเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดู รับรองว่าจะท�าให้คุณหลับสนิทได้

ภายใน 5 นาที

 1.ผ่อนลมหายใจเริม่จากหายใจเข้าทางจมกู นบั 1-5 ในใจ แล้วปล่อยลมหายใจออกทางปากช้าๆ ระหว่างนัน้ นบั 1-10 ในใจ ร่างกายจะ

ผ่อนคลายลงทันทีและนอนหลับอย่างสงบ

 2.จิบน�้าผึ้งครึ่งช้อนชาเพราะน�้าผึ้งจะไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารซีโรโทนิน ท�าให้เราผ่อนคลายได้ภายใน 5 นาที

 3.ท�าให้มืออุ่นเมื่อเราเครียดมือมักจะเย็น ดังน้ัน ก่อนนอน เราจึงควรเอามือแช่ในน�้าอุ่น สักครู่จะช่วยคลายความตึงเครียดและท�าให้

หลับง่ายและสบายขึ้น

 4.นวดเท้าคลายเครียดโดยกดเบาๆ บริเวณรอยต่อของกระดูกนิ้วเท้าข้อที่ 1 และข้อที่ 2 จ�านวน 10 ครั้ง จะช่วยคลายเครียดได้ดี

ภาวะสมองเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นในวัยชรา แต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนต้อง

เป็นภาวะสมองเสื่อม หากเรามีการดูแลและบริหารสมองอย่างสม�่าเสมอ

 1.ออกก�าลังกาย   การออกก�าลังกายมส่ีวนช่วยอย่างมากในการชะลอภาวะ

สมองเส่ือม และยังเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของสมองด้วย ควรออกก�าลังกายต่อ

เนื่องอย่างน้อย30 นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

 2.เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองได้แก่ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ท�ำอย่ำงไร..
ให้ห่ำงไกลภำวะสมองเสื่อม

หลกีเลีย่งอาหารทีม่ไีขมนัอิม่ตวัและคอเลสเตอรอลสงูให้เน้นรบัประทานเนือ้ปลา ผกั และผลไม้อย่าให้ร่างกายขาดวติามนิ โดยเฉพาะวติามนิบ ี1 

และบี 12 ที่ท�าหน้าที่ช่วยให้การท�างานของเซลล์สมองเป็นไปอย่างปกติ โดยวิตามินบี 1 พบในข้าวซ้อมมือเมล็ดถั่วแห้ง เครื่องในสัตว์ ตับไข่แดง 

และผกัใบเขยีว (ผูป่้วยทีข่าดวติามนิบ ี1 มกัเป็นผูป่้วยตดิสรุาเรือ้รงั) ส่วนวติามนิบ ี12 พบในอาหารจากเนือ้สตัว์ (ผูป่้วยทีข่าดวติามนิบ ี12 มกัพบ

ในผู้ที่ทานมังสวิรัติเคร่งครัดเป็นเวลานานหลายๆ ปี

 3.หลีกเลี่ยงยาหรือสารที่ท�าอันตรายสมองเช่น การดื่มสุราหรือการใช้ยาโดยไม่จ�าเป็น เป็นต้น

 4.หมั่นเข้าสังคมหรือหากิจกรรมท�าโดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยเกษียณ แทนการจับเจ่าอยู่กับบ้าน

 5.ระมัดระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะการลื่นล้มที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสมองโดยตรง

 6.ตรวจสุขภาพเป็นประจ�าทุกปีโดยเฉพาะหากมีโรคประจ�าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงควรต้องติดตามการรักษาและ

ปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

 7.บรหิารสมองด้วยการฝึกท�ากจิกรรมทีต้่องใช้ความคดิและเพิม่การท�างานของสมองเช่น บวกลบคณูหารตวัเลข วาดรปู เล่นเกมเพีอ่ให้

ฝึกใช้ความคิด
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กิจกรรมส�ำคญัของสหกรณ์ออมทรพัยค์รลู�ำพนู จ�ำกดั

ในไตรมำสท่ีส่ีประจ�ำปี 2561

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2561

วันเสาร์ที่  22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

กิจกรรมสําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด 
ในไตรมาสท่ีสี่ประจําปี 2561 

งานแสดงมุทติาจิตผูเ้กษียณอายุราชการ สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี 2561 
วันเสารท์ี่  22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

วิทยาลัยสงฆ์ลําพนู  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 4 ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2561



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2561 
สรุปผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ไตรมาสท่ี 4 

ต้อนรับ นายวิศิษฐ ์ ศรีสุวรรณ  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ในการเย่ียมชมการบริหารกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน  จํากัด 

วันศกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 

การประชุมกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2561

สรุปผลการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ไตรมาสที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2561 
สรุปผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ไตรมาสท่ี 4 

ต้อนรับ นายวิศิษฐ ์ ศรีสุวรรณ  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ในการเย่ียมชมการบริหารกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน  จํากัด 

วันศกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 

ต้อนรับ นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ในการเยี่ยมชมการบริหารกิจการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูล�าพูน  จ�ากัด

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561

19วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 4 ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2561



20 วารสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

ฉบับที่ 4 ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2561

มอบทุนการศึกษาให้กับตัวแทนนักเรียนตามโครงการสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด ปี 2561

 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัดเข้าร่วมสัมมนา “ขั้นตอนการด�าเนิน

คดกีบัสมาชิกในกรณผีดินดัช�าระหนี”้ จดัโดยชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ร่วมกบัเขต

พืน้ทีส่หกรณ์สมาชกิ ชสอ.ภาคเหนอื วนัที ่3-4 พฤศจกิายน 2561 ณ อาคารหอประชมุสหกรณ์ออมทรพัย์ครู

แม่ฮ่องสอน จ�ากัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบทุนการศึกษาให้กับตัวแทนนักเรยีนตามโครงการสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ปี 2561 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัดเข้าร่วมสัมมนา “ข้ันตอนการดําเนินคดีกับ
สมาชิกในกรณีผิดนัดชําระหนี้” จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ วันที ่3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารหอประชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครแม่ฮ่องสอน จํากัด 

แจ้งการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากดั 

กําหนดประชุม วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบทุนการศึกษาให้กับตัวแทนนักเรยีนตามโครงการสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ปี 2561 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัดเข้าร่วมสัมมนา “ข้ันตอนการดําเนินคดีกับ
สมาชิกในกรณีผิดนัดชําระหนี้” จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ วันที ่3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารหอประชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครแม่ฮ่องสอน จํากัด 

แจ้งการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากดั 

กําหนดประชุม วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคลําพูน แจ้งการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด
ก�าหนดประชุม วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคล�าพูน


